
Název výzvy Druh výzvy

Celková plánovaná 

alokace

(CZK)

Plánované datum 

vyhlášení výzvy MAS 

(měsíc, rok) 

Plánované datum 

zahájení příjmu 

projektových záměrů 

na MAS (měsíc, rok)

Plánované datum 

ukončení příjmu 

projektových záměrů 

na MAS (měsíc, rok)

Typ oprávněného žadatele Podporované aktivity % dotace

1. výzva MAS ŽR - IROP - VZDĚLÁVÁNÍ kolová 22 000 000 04/2023 04/2023 05/2023

obce; dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, které 

minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti 

nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 

služeb, církve, církevní organizace, školské právnické osoby, 

ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a 

školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských 

zařízení (např. a.s., k.s., s.r.o., v.o.s.)

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu 

dětské skupiny

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a 

učebny neúplných škol

95%

2. výzva MAS ŽR - IROP - DOPRAVA kolová 21 881 001 08/2023 08/2023 08/2023

obce, dobrovolné svazky obcí,  organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané 

dobrovolnými svazky obcí

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
95%

3. výzva  MAS  ŽR  - IROP - HASIČI kolová 9 000 000 09/2023 09/2023 10/2023
obce zřizující jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie 

jednotek požádní ochrany II, III a V

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie 

jednotek požádní ochrany II, III a V
95%

4. výzva MAS ŽR - IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ kolová 15 000 000 10/2023 10/2023 11/2023
obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, církve, 

církevní organizace
Zelená infrastruktura ve veřejném prostrantví měst a obcí 95%

5. výzva MAS ŽR - IROP - KULTURA kolová 3 000 000 10/2023 10/2023 11/2023 obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Revitalizace kulturních památek

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

95%

6. výzva MAS  ŽR - IROP - CESTOVNÍ RUCH kolová 5 000 000 11/2023 11/2023 12/2023 obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 95%
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